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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات
علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 

 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین.
 َال  واآَمُنـ ِذینَ الَّـ َأیَُّهـا َ�ـا{ :تعـالى قولـه: "-تعـالى رحمـه هللا–قال الشیخ محمد األمین الشـنقیطي 

 اآل�ـة هـذه فـي تعـالى �ـرذ ]٥١[المائـدة: }َ�ْعـضٍ  َأْوِلَیاءُ  َ�ْعُضُهمْ  َأْوِلَیاءَ  لنََّصاَرى َوا اْلَیُهودَ  َتتَِّخُذوا
 �عضهم وال�ة أن خرأُ  مواضع في نبیَّ  ولكنه �عض، أولیاء �عضهم والنصارى  الیهود أن الكر�مة
 نأ نفبـیَّ  اإلسـالم، دیـن هـو صـحیح، أسـاسٍ  علـى تسـتند ال ألنهـا ؛خالصـة لیسـت زائفـة لبعضٍ 
َصـاَرى اُلوْا ِإنَّـا نَ َقـَوِمـَن الَّـِذیَن { :�قولـه القیامـة، یـوم إلـى دائمـةٌ  النصـارى  بـین والبغضـاء العداوة

ــِه َفَأْغَرْ�َنــا  ــُروْا ِ� ــا ُذكِّ مَّ  }ِقَیاَمــةِ َواْلَبْغَضــاء ِإَلــى َیــْوِم الْ  اْلَعــَداَوةَ  ْیــَنُهمُ بَ َأَخــْذَنا ِمیَثــاَقُهْم َفَنُســوْا َحظ�ــا مِّ
وَلـٌة وُد َیـُد للاّاِ َمْغلُ َوَقاَلـِت اْلَیُهـ{: فـیهم قـال حیـث ا،أ�ًض  الیهود في ذلك مثل نو�یَّ  ،]١٤[المائدة:

ـْنُهم َف َ�َشـاء َولَ ِفُق َ�ْیـُغلَّْت َأْیِدیِهْم َوُلِعُنوْا ِ�َما َقاُلوْا َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُین ـَیِز�ـَدنَّ َ�ِثیـًرا مِّ ا ُأنـِزَل مَّ
 ،]٦٤[المائــدة: }َیــْوِم اْلِقَیاَمــةِ  ْغَضــاء ِإَلــىَة َواْلبَ �ِّــَك ُطْغَیاًنــا َوُ�ْفــًرا َوَأْلَقْیَنــا َبْیــَنُهُم اْلَعــَداوَ ِإَلْیــَك ِمــن رَّ 

 الیهـود بـین إنهـا: قـال لمـن اخالًفـ السیاق، صر�ح هو �ما بینهم، فیما الیهود في أنها والظاهر
 .والنصارى 

 َوُقُلــوُ�ُهمْ  ِمیًعــاَتْحَســُبُهْم جَ { :قولــه فــي عقــولهم �عــدم هلــ معلــالً  الیهــود اتفــاق �عــدم تعــالى حوصــرَّ 
 ".]١٤[الحشر: }َشتَّى

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 أجمعین.

هم مــع مــن العــداوة والبغضــاء بــین الیهــود والنصــارى، و�ــین الیهــود �عضــ -جــلَّ وعــال–مــا ذ�ــره هللا 
�عــض، والنصــارى مــع �عــض، �ــل هــذا لُبعــدهم عــن دیــنهم وشــرعهم اقتــداًء بنبــیهم الــذي أرســله هللا 
إلـــیهم رحمـــًة لهـــم، فـــإذا �عـــدوا عـــن الـــدین تنـــافرت القلـــوب، و�ذا تنـــافرت القلـــوب حصـــلت العـــداوة 

 }ةٌ َن ِإْخـوَ ُنـوِإنََّمـا اْلُمْؤمِ {والبغضاء، و�ال فاألصل �مـا فـي دیـن اإلسـالم وهـو دیـن الحـق أنهـم إخـوة 
إلـى  وأوثـق ُعـرى اإل�مـان الحـب فـي هللا والـبغض فـي هللا ،فهم متحابون ُمتـاودون  ،]١٠[الُحُجرات:

لوه حصل لهم نقیض ذ لـك آخر ما جاء في هذا السیاق، لكن هم لما انحرفوا عن دینهم وحرَّفوه و�دَّ
  لبغضاء.من العداوة والبغضاء، وهذه األمور ال شك أنها ُتوِرث العداوة وا

ولذا تجد حتى في دین اإلسالم بین الِفرق والطوائف بینهم شيء من هذا النوع، لكنه ال �صل إلـى 
العــداوة بــین الفــرق المختلفــة فــي المــذاهب اإلســالمیة فــي  ،مـا �ــان بــین األمــم الســا�قة، لكنــه موجــود

ــد بیــنهم هــذا الســب والشــتم،  مــن هــذا النــوع مــن اوتجــد فــي �تــبهم �ثیــرً  ،األصــول �عنــي فــي العقائ
والكالم والطعن، وقد ُیوجد مثله في جهلة �عض أتباع األئمة لالختالف في المسـائل الفرعیـة؛ ألن 
االخـــتالف فـــي الجملـــة یـــورث، االخـــتالف فـــي األعمـــال یـــورث االخـــتالف فـــي القلـــوب، لكـــن ُوِجـــد 
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النـــوع مـــن  الخـــالف الفرعـــي بـــین الصـــحا�ة وقلـــو�هم متآلفـــة ُمتحـــدة متحا�ـــة، لكـــن ُوِجـــد �عـــض هـــذا
إلمامه، واآلخر �ـذلك، ثـم یتطـور  ا، وصار �عضهم منتصرً االختالف بین الجهلة من أتباع األئمة

ن �عضـهم إهذا إلى أن �سب هذا إمام ذلك الشخص، وهـذا �سـب إمـام هـذا المـذهب وهكـذا، حتـى 
أولئـك  لیثُلـب اإلمـام الـذي یتبعـه -علیه الصالة والسالم-وصل �ه األمر إلى أن �ذب على النبي 

  الذین ُیثنون علیه و�مدحونه و�ظنون أنهم ال �صلون إلى مدح إمامهم إال بثلب األئمة اآلخر�ن.
 وفي مثل هذا ُ�قال في عصرنا وفي أسلو�نا: أنه ما یرتقي إال على أكتـاف اآلخـر�ن، و�ظـن أنـه ال

 ثنـي علـى قر�نـك�طلع إال إذا وضع اآلخر�ن، مع أنه هو العكس تماًما، إذا سـمعك السـامع وأنـت تُ 
ولین ُ�قــدرون هــذه األمــور قــدرها، وأن ؤ هــذا معــروف حتــى عنــد المســ ،ونظیــرك ارتفعــت فــي عینــه

 بهـم األمـر إلـى االذي یذم غیره لیرتقي على أكتافه هو الذي �سقط و�نزل، �عـض أتبـاع األئمـة حـد
مـنهم مـن  ؛أحادیث فـي مـدح أئمـة وفـي ذم آخـر�ن -علیه الصالة والسالم-أن وضعوا على النبي 

 وهــذا ،-علیــه الصــالة والســالم–إلــى النبــي  امرفوًعــ ا�قــول: أبــو حنیفــة ســراج أمتــي، �جعلونــه حــدیثً 
موضــوع �اتفــاق األئمــة، ومــنهم وضــع فــي الشــافعي ســیكون فــي أمتــي رجــٌل ُ�قــال لــه: محمــد بــن 
إدر�س هـو أضـر علـى أمتـي مـن إبلـیس، إلـى غیـر ذلـك �صـل األمـر الجهـل والضـالل �صـل إلـى 

علیه �ما هو معلوم، فوِجد شـيٌء مـن التنـافر �سـبب أو �حسـب الُبعـد عـن دیـن  ن و�ز�دو  ،الحدهذا 
 هي مثل الزجاج �سرها ال ُ�شعب.فهللا، والقلوب إذا تنافر وُدها 

ـنَّة ، على �ل حال على اإلنسان أن �كـون همـه ودیدنـه نصـر مـا یـراه الحـق ممـا یؤ�ـده الكتـاب والسُّ
ُ�ـــبغض فـــي هـــذا اإلطـــار؛ لیكـــون ُحبـــه منضـــبًطا، وُ�غضـــه الشـــرعي و  ،وأن ُ�حـــب فـــي هـــذا اإلطـــار

 .، �هللا المستعانمنضبًطا أ�ًضا
 طالب:.........

ْلَیُهـوَد ایَن آَمُنـوْا لِّلَّـذِ  َلَتِجـَدنَّ َأَشـدَّ النَّـاِس َعـَداَوةً { �قـدر مـا هـو �حـب مصـلحي احقیقی�  اما تجده حب� 
ـَولَ {ؤالء أشد الناس عداوة للمسلمین والمـؤمنین ه ]٨٢[المائدة: }َوالَِّذیَن َأْشَرُكواْ  ًة َتِجَدنَّ َأْقَرَ�ُهْم مَّ َودَّ

ائل: النصارى في وقتنا هذا عـداوتهم ققد �قول  ]٨٢[المائدة: }لِّلَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن َقاُلَوْا ِإنَّا َنَصاَرى 
ز�د هذا البغض ألسـباب وتنقص في آخر، وت ،أشد من غیرهم، نقول: قد تز�د هذه المودة في وقت

 .     وقتیة وآنیة، و�ال فهذا هو األصلوأموٍر 
 طالب:.........

هـــو ضـــد اإلســـالم یتحـــدون؛ ألنـــه �النســـبة لهـــم هـــو العـــدو المشـــترك، وقـــل مثـــل هـــذا فـــي الطوائـــف 
 .         سالم ضد أهل الحق من أهل اإلسالمالمنتسبة إلى اإل

 مْ َوُقُلـوُ�هُ  ِمیًعـاَتْحَسـُبُهْم جَ { :قولـه فـي عقـولهم �عـدم لـه معلـالً  الیهـود اتفـاق �عـدم تعالى حوصرَّ "
 .]١٤[الحشر: }َشتَّى
 :تنبیه



 
 

  
 

===Ñ|||||Û_ª^=„_|||||Îgÿ^=Ú^È|||||ó =̀i_|||||k‘=}à|||||è=Ó۱٥=F۷۰=E=
=
=

٤ 

ـــه مـــن العلمـــاء �عـــض أخـــذ ـــضٍ { :تعـــالى قول ـــاء َ�ْع ـــدة: }َ�ْعُضـــُهْم َأْوِلَی  لیهـــوديا أن ]٥١[المائ
 ود،هــالی لخصــوص الیهــود وال�ــة �اآل�ــة، المــراد �ــأن العلمــاء، �عــض ورده یتوارثــان، والنصــراني
 ".النصارى  لخصوص والنصارى 

لـل �عني في الملة الواحدة أولیاء �عض في الملة الواحدة �عضهم أولیاء �عض، أمـا إذا اختلفـت الم
 .  لیه ملٌل شتى؛ ولذلك ال یتوارثون فالكفر ما هو ملة واحدة و�ن جاء ما یدل ع

 .والنصارى  الیهود لتوارث اآل�ة في دلیل فال المعنى هذا وعلى"
نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهمْ { :تعالى قوله  مـن أن الكر�مـة، اآل�ـة هـذه يفـ ذ�ـر] ٥١[المائـدة: }َوَمن َیَتَولَُّهم مِّ
 أن خـرآ موضـعٍ  فـي نو�یَّ  إ�اهم، بتولیه منهم �كون  فإنه المسلمین، من والنصارى  الیهود تولى

 قولـه هـوو  تـوالهم، ام امؤمنً  �ان لو متولیهم وأن عذا�ه، في والخلود هللا، لسخط موجبٌ  تولیهم
ْنُهْم َیَتَولَّْوَن الَِّذیَن َ�َفُروْا َلِبـْئَس َمـ{ :تعالى مَ َتَرى َ�ِثیًرا مِّ ْیِهْم ُفُسـُهْم َأن َسـِخَط للاّاُ َعَلـْت َلُهـْم َأنا َقـدَّ

 َمــا اتََّخــُذوُهْم َأْوِلَیــاء هِ نــِزَل ِإَلْیــَوَمــا أُ  َوَلــْو َ�ــاُنوا ُیْؤِمُنــوَن ِ�ــاهلل والنَِّبــيِّ  * َوِفــي اْلَعــَذاِب ُهــْم َخاِلــُدون 
ْنُهْم َفاِسُقون   سـبب ابیًنـمُ  ولیهمتـ عـن آخـر موضعٍ  في ونهى ،]٨١-٨٠[المائدة: }َوَلـِكنَّ َ�ِثیًرا مِّ

ــْوا َقْوًمــا  �ــا{: قولــه وهــو منــه التنفیــر ــِذیَن آَمُنــوا َال َتَتَولَّ ْد َیِئُســوا ِمــَن َعَلــْیِهْم َقــ ِضــَب للااَُّ غَ َأیَُّهــا الَّ
اُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوراآل  . ]١٣[الممتحنة: }ِخَرِة َ�َما َیِئَس اْلُكفَّ
 �انـت و�ن وتقیـة، ،خـوفٍ  �سـبب المـواالة تكـن لم إذا فیما ذلك، محل أن: آخر موضعٍ  في نو�یَّ 

ِمـن ُدْوِن اء ِر�َن َأْوِلَیـَیتَِّخـِذ اْلُمْؤِمُنـوَن اْلَكـافِ  الَّ { :تعـالى قولـه وهـو معـذور، فصـاحبها ذلـك �سبب
 ]٢٨[آل عمــران: }َقــاةً تُ وْا ِمــْنُهْم ن َتتَُّقــاْلُمــْؤِمِنیَن َوَمــن َ�ْفَعــْل َذِلــَك َفَلــْیَس ِمــَن للاّاِ ِفــي َشــْيٍء ِإالَّ أَ 

 محـل ألن ؛احٌ و��ضـ امطلقً  الكفار مواالة �منع القاضیة اآل�ات لكل بیانٌ  فیها الكر�مة اآل�ة فهذه
 التـي اةالمـدار  �قـدر مـواالتهم، فـي صرخَّ فُیـ والتقیـة، الخـوف عنـد وأمـا االختیـار، حالـة فـي ذلك

 ".المواالة تلك من الباطن سالمة ذلك في شترطو�ُ  شرهم، بها ىكتف�ُ 
و�قـدر الحاجـة، �خـالف المداهنـة فهـي محرَّمـة علـى  ،ومن المسـموح مـن ذلـك المـداراة عنـد الحاجـة

وا َلْو ُتْدِهنُ {: -جلَّ وعال–كل حال، �ما قال   .]٩[القلم: }َفُیْدِهُنون  َودُّ
 -معلیـه الصـالة والسـال–وال تصـل إلـى القلـب، فـالنبي  ،أما المدارة التي محلها التصرفات الظـاهرة

ذن أُ ولمـا  ،»ِبْئَس َأُخو اْلَعِشیَرةِ «: -علیه الصالة والسالم–ذن، قال النبيأذن علیه من استألما است
رهبــة، ه �ــالكالم ، وُ�ــدارى اإلنســان �ــالكالم رغبــًة و اتقــاء شـره دارا  ؛لـه ودخــل انبســط معــه فــي الكــالم

 إما أن ُ�خشى شره أو ُیرجى خیره ونفعه.
: قلــت مــا قلــت قبــل أن یــدخل، ثــم انبســطت معــه فــي -علیــه الصــالة والســالم–قالــت عائشــة للنبــي 

َقـاَء َشـّرِهِ «الكالم، قال:  اهنـة فـال اراة، وأمـا المدمـدذا نـوع الفهـ »ِإنَّ َشـرَّ النَّـاِس َمـْن َتَرَكـُه النَّـاُس اتِّ
     تجوز �حال، و�ل هذا ال �صل إلى ما في القلب مع المخالف.
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 ارٍ اْضــــِطرَ  َعَلــــى اْألُُمــــورَ  َ�ــــْأِتي َوَمــــنْ 
 

 اْخِتَیــــــــــاًرا آِتیَهــــــــــا َ�ِمْثــــــــــلِ  َفَلــــــــــْیَس  
 نعم. 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 . التنازل عن واجب أو ارتكاب محظور

 .مثلهم فرٌ �ا أنه فیهم رغبةً  ا،اختیارً  اعمدً  الكفار تولى من أن اآل�ات هذه واهرظ من فهمو�ُ "
ــَرٌض ُ�َســاِرُعوَن ِفــیِهْم َ�قُ { :تعــالى قولــه یَبَنا َدآِئــَرٌة ْخَشــى َأن ُتِصــوُلــوَن نَ َفَتــَرى الَّــِذیَن ِفــي ُقُلــوِ�ِهم مَّ

ــْن عِ  واْ  َعَلــى َمــنــِدِه َفُیْصــِبُحواْ َفَعَســى للاّاُ َأن َ�ــْأِتَي ِ�ــاْلَفْتِح َأْو َأْمــٍر مِّ *  ِفــي َأْنُفِســِهْم َنــاِدِمین ا َأَســرُّ
ُهْم َفَأْصَبُحوْا َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَمالُ  ْم ِإنَُّهمْ ْ�َماِنهِ أَ َوَ�ُقوُل الَِّذیَن آَمُنوْا َأَهـُؤالء الَِّذیَن َأْقَسُموْا ِ�اهلّلِ َجْهَد 

  ]٥٣-٥٢[المائدة: }َخاِسِر�ن
 ةمـواال عـن �عتـذرون  المنـافقون، وهـم مـرض، قلـو�هم فـي الـذین أن الكر�مـة اآل�ة هذه في ذ�ر

 إلـى قـومٍ  مـن الـدائرة الـدهر دول أي الـدوائر، علـیهم تـدور أن �خشـون  �ـأنهم الیهود من الكفار
 : الشاعر قال �ما قوم،

ـــــــــــا ِإَذا ْهرُ  َم ـــــــــــدَّ ـــــــــــرَّ  ال ـــــــــــى َج  َعَل
 

ـــــــــاسٍ   ـــــــــهُ  ُأَن ـــــــــاخَ  َ�َالِكَل ـــــــــا َأَن  ِ�آَخِر�َن
 األمـر یـدوم فال �المسلمین، الكفار �ظفر و�ما علینا، یتفضلوا وال �میروننا، فال �قحط إما �عنون  

 ،كــرذُ  مــا بنحــو الــدهر تقلــب عنــد أنهــم مــنهم ازعًمــ وأصــحا�ه، -وســلم علیــه هللا صــلى- للنبــي
 قه،صـد� من الصدیق لیؤمِّ  ما منهم فینالون  ،صداقتهم على محافظین �انوا أصدقاء لهم �كون 
 ن�ـیَّ و  المسـلمین، لمـع إنهـم أ�مانهم، جهد �اهلل إقسامهم في �ذبهم من یتعجبون  المسلمین وأن
 إال رتـدو  ال أنهـا الیهـود، صـداقة علـى أجلهـا مـن حـافظوا التـي الـدوائر تلـك أن: اآل�ـة هـذه في

ـَفْتِح أَ  ِ�ـالْ َفَعَسى للاّاُ َأن َ�ْأِتيَ { :�قوله المسلمین، على تدور وال والكفار، الیهود، على ْن ْو َأْمـٍر مِّ
 فیمــا إال ع�طمــ ال الــذي العظــیم الكــر�م ألنــه ؛نافــذة هللا مــن وعســى اآل�ــة، ]٥٢[المائــدة: }ِعنــِدهِ 

 ".عطي�ُ 
ن عســى مــن هللا واجبــة، فالشــیخ تلطــف �األســلوب فعــدل أكمــا ُیــذ�ر عــن ابــن عبــاس وُ�ــروى عنــه 

أوجبــه علــى  اجــب إال شــیًئا شــيٌء و عــن الوجــوب إلــى النفــاذ عســى مــن هللا واجبــة، ولــیس علــى هللا
ْمُت الظُّْلـَم َعَلـى نَ «حرَّمه على نفسه  ًئانفسه، ولیس علیه محرم إال شی َعْلُتـُه َبْیـَنُكْم َوجَ  ْفِسـيِإنِّي َحرَّ

ًما  .»َفال َتَظاَلُموا ،ُمَحرَّ
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القـول وأوجب مثل هذه األمور التي جاء فیها �عسى �ما قال ابن عباس، وتلطـف فـي العبـارة وهـو 
جـب بنافذة هروً�ا من أن ُیدعى أنه �جب على هللا شيء �ما تقوله المعتزلة، مـذهب المعتزلـة أنـه �

 ا �بیًرا.عباده تعالى هللا عما �قولون علو� رعا�ة األصلح ل -جلَّ وعال–على هللا 
وز ن مــودة الكــافر مــن یهــوديٍّ أو نصــراني جــاءت فــي جــواز التــزوج �الكتابیــة، �جــإقــد �قــول قائــل: 

ًة َورَ {: -جـلَّ وعـال–الزواج �الكتابیة بنص القـرآن، �هللا  بـین  ]٢١لـروم:[ا }ْحَمـةً َوَجَعـَل َبْیـَنُكم مَّـَودَّ
تي الزوجین فهل ُتخالف هذا النوع المحرم الذي تحدث عنه الشیخ أو أن هذه المودة غیر المودة ال

ًة َوَرحْ َوَجَعَل بَ {ُحرِّمت في هذه اآل�ات وهذه النصوص؛ ألنها مودة  فهل  ]٢١روم:[ال }َمةً ْیَنُكم مََّودَّ
 هــذه المــودة هــي المحبــة الجبلیــة التــي تكــون بــین الــزوج وزوجتــه، و�ــین الوالــد وولــده؟ غیــر المحبــة

الشــرعیة التــي ال �جــوز أن ُتوجــد بــین المخــالف ومخالفــه فــي الــدین أو حتــى مــن الفســاق والعصــاة 
فـــٍة للشـــرع، فالـــذي بـــین الـــزوجین هـــل هـــي المحبـــة والمبتدعـــة ُیبغضـــون �قـــدر مـــا عنـــدهم مـــن مخال

الشرعیة أو المـودة الشـرعیة أو المـودة الِجبلیـة التـي مـن �ـاب ُجبلـت النفـوس علـى ُحـب مـن أحسـن 
 اإلیها، وُ�غض مـن أسـاء إلیهـا؟ ولـو �ـان مـن خیـر النـاس لـو ظلمـك ال ُبـد أن تجـد فـي نفسـك �رًهـ

عیة لهـذا الشـخص المـؤمن الصـالح، وقـد �كـون لهذا الشخص، فهل هذا ُینـافي وجـوب المحبـة الشـر 
تقی�ا ومع ذلك حصل منه ظلـم، فأ�غضـته مـن أجـل هـذا الظلـم أو حصـل إكـرام أو إنجـاء مـن غـرق 

   فال شك أن القلب �میل إلى وده ومحبته �قدر ما أسدى إلیك من خیر. ؟أو حرق أو ما أشبه ذلك
بـة د مع الصفاء، وال تنقص مع الجفـاء، والمحوضا�ط المحبة الشرعیة والمودة الشرعیة التي ال تز�

ه لـالطبیعیة ضا�طها أال ُتقـدم علـى مـراد هللا ومـراد رسـوله، فـإذا أمـرك أبـوك أو ولـدك �ـأن ُتحضـر 
 شیًئا مما حرم هللا إن قدمت أمره علـى مـراد هللا صـار عنـدك خلـل فـي المحبـة، و�ن قـدمت أمـر هللا

أو أمك أو ولدك فأنت في هذ الباب على ما جـاء عـن  وأمر الرسول على ما ُیر�ده أبوك أو أخوك
اد هللا ومــراد مــن ُتحــب فــال هللا مــا قــدمت محبــتهم علــى مــراد هللا، إذا لــم �حصــل تعــارض بــین مــر 

 .      إشكال
َر�ََّنــا { :�قولــه الحكــم، الفــتح: وقیــل المشــر�ین، لــبالد المســلمین فــتح هــو: قیــل المــذ�ور والفــتح"

 �قتـل هللا حكـم فهـو وعلیـه ،]٨٩ألعـراف:[ا }ْیَن َقْوِمَنـا ِ�ـاْلَحقِّ َوَأنـَت َخْیـُر اْلَفـاِتِحیناْفَتْح َبْیَنَنا َو�َ 
 لـىإ راجـعٌ  وهـو مكـة، فـتح هـو: وقیـل النضـیر، بنـي و�جـالء ذرار�هم، وسبي قر�ظة، بني مقاتلة
 .األول

 ق الفـر وهـ إنمـا مـنهم، أنهـم للمسـلمین، �الكـذب حلفهـم سـبب أن آخـر موضـعٍ  فـي تعالى نو�یَّ 
 م�غضـه لشـدة إلیـه؛ لسـارعوا المسـلمین عـن فیـه �سـتترون  محـالً  وجدوا لو وأنهم الخوف، :أي

 ".للمسلمین
 نعم. "لشدة �غضهم للمسلمین"ما فیه لشدة فهي ال ُبد منها 
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ـنُكْم َوَلـ{: قوله وهو"  َلـْو َ�ِجـُدوَن َمْلَجـًأ *  ون َرُقـْوٌم َ�فْ َقــِكنَُّهْم َوَ�ْحِلُفوَن ِ�اهلّلِ ِإنَُّهْم َلِمنُكْم َوَما ُهم مِّ
َخًال لََّولَّــْوْا ِإَلْیــِه َوُهــْم َ�ْجَمُحــون   ســبب بیــان اآل�ــة هــذه فــيف ]٥٧-٥٦ة:[التو�ــ }َأْو َمَغــاَراٍت َأْو ُمــدَّ

 .]١٦[المجادلة: }َأْ�َماَنُهْم ُجنَّةً  اتََّخُذوا{ :قوله ونظیرها المنافقین، أ�مان
 نإ وأنهــم المؤمنــون، عــنهم لیرضــى األ�مــان تلــك �حلفــون  أنهــم آخــر، موضــعٍ  فــي تعــالى نو�ــیَّ 

 َضـْوْا َعـْنُهمْ ْنُهْم َفـِإن َترْ َلُكْم ِلَتْرَضْوْا عَ  َ�ْحِلُفونَ {: قوله وهو عنهم، یرضى ال هللا فإن عنهم، رضوا
 ".]٩٦[التو�ة: }َفِإنَّ للاّاَ َال َیْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقین

 نفـــي دنیـــاهم، وال یلقـــون آلخـــرتهم �ـــاًال هـــذا �النســـبة للمنـــافقین الـــذیحســـب مـــا یـــنفعهم �تصـــرفاتهم 
ُ�ظهرون اإلسالم وُ�بطنون الكفـر ال رغبـة لهـم فـي اآلخـرة، لكـن مـن أجـل أن تمضـي أمـور دنیـاهم 

ء �العائر بین غنمین أحیاًنا ینضم إلى هـؤالء، وأحیاًنـا ینضـم إلـى هـؤال ن تجدهم �ضطر�ون و�كونو 
 ســهم �القتــل أو التعز�ــر أو مــا أشــبه ذلــك، وهــم فــي تصــرفاتهم یــرون أنهــم الكــل هــذا دفاًعــا عــن أنف

 یوفقون. ،�قصدون من ذلك إال اإلحسان والتوفیق
و�ثیر من تصرفات �عض الناس ومنهم طلبة علم ینتسبون إلى العلم تجده ُیر�د أن یوفق بـین هـذا 

جـل أن تمشـي األمـور وتمضــي القـول وهـذا القـول مـن �ـاب اإلحسـان والتوفیـق بـین األقـوال، ومـن أ
م وال قیمة له، قـد �كـون �عضـه ،القول الذي ال �سنده دلیل ال عبرة �ه ،هذا لیس �صحیحو األمور، 

الداعي له أن ُ�خالف ما �عتقده أو ما یتـرجح عنـده الخـوف علـى نفسـه أو علـى مالـه أو علـى ولـده 
 ینطق �الحق �سعه السـكوت بـدالً  ، لكن األصل أال ینصر الباطل، و�ذا لم �ستطع أنهذا أمٌر ثانٍ 

من أن ینطق بباطـل، ونسـمع مـن ینتسـب أو �كتـب ینطقـون �الباطـل یتقر�ـون �قـرابین مـن أجـل أن 
مـــع أن اإلنســـان إذا اتقـــى هللا وخشـــي هللا وراقـــب هللا  ،ینجـــو ممـــن یزعمـــون أو �ظنـــون أنـــه �ضـــرهم

�خــالف مــن أرضــى  ،نــاسوُ�رضــي عنــه ال ،وأرضــى هللا ولــو �ســخط النــاس فــإن هللا یرضــى علیــه
 .        ناس �سخط هللال
 أحـــق ورســـوله هللا نأو  المـــؤمنین، إرضـــاء �أ�مـــانهم یر�ـــدون  أنهـــم: آخـــر موضـــعٍ  فـــي نو�ـــیَّ "

 }هُ  َأن ُیْرُضـــــو وُلُه َأَحـــــقُّ {َ�ْحِلُفـــــوَن ِ�ـــــاهلّلِ َلُكـــــْم ِلُیْرُضـــــوُ�ْم َ�للاّاُ َوَرُســـــ :قولـــــه وهـــــو �اإلرضـــــاء،
 ".]٦٢[التو�ة:
 .]٦٢[التو�ة: }ِ�اهلّلِ َلُكْم ِلُیْرُضوُ�مْ  {َ�ْحِلُفونَ 

 طالب: �حلفون لكم.
ِإن َ�ـــاُنوْا  َأن ُیْرُضـــوهُ   َأَحـــقُّ {َ�ْحِلُفـــوَن ِ�ـــاهلّلِ َلُكـــْم ِلُیْرُضـــوُ�ْم َ�للاّاُ َوَرُســـوُلهُ عنــدنا برســـم المصـــحف 

 .]٦٢[التو�ة:} ُمْؤِمِنین
 .]٩٦[التو�ة: }ُهمْ َلُكْم ِلَتْرَضْوْا َعنْ  َ�ْحِلُفونَ {الموضع األول: 

 . اآل�ة الثانیة وهو �صدر قراءة ]٦٢[التو�ة:} {َ�ْحِلُفوَن ِ�اهلّلِ َلُكْم ِلُیْرُضوُ�مْ والثاني: 
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} ُنوْا ُمـــْؤِمِنینِإن َ�ـــا ْرُضـــوهُ قُّ َأن یُ {َ�ْحِلُفـــوَن ِ�ـــاهلّلِ َلُكـــْم ِلُیْرُضـــوُ�ْم َ�للاّاُ َوَرُســـوُلُه َأَحـــ :قولـــه وهـــو"
ــة: ــیَّ  ]٦٢[التو�  اعــذرً  لهــم أن �ســبب عــنهم، لیرضــوا لهــم �حلفــون  أنهــم آخــر موضــعٍ  فــي نو�
ــاإلعراض أمــرهم هللا وأن ا،صــحیحً  ــل ا،صــحیحً  اعــذرً  لهــم ألن ال ؛عــنهم � ــأ اإلعــالم مــع ب  نهم�
ْبـُتْم ُكـْم ِإَذا انَقلَ لَ {َسـَیْحِلُفوَن ِ�ـاهلّلِ : قولـه وهـو النفـاق، مـن �سبوا ما �سبب النار ومأواهم رجس،
ــْیِهمْ  ــِإَل ــٌس َوَم ــْم ِرْج ــْنُهْم ِإنَُّه ــْنُهْم َفَأْعِرُضــوْا َع ــ ْأَواُهمْ  ِلُتْعِرُضــوْا َع ــنَُّم َج ــُبون َجَه ــاُنوْا َ�ْكِس ــا َ� } َزاء ِ�َم

 . ]٩٥[التو�ة:
ْحِلُفوَن {َوَســیَ  :قولــه وهــو أنفســهم، إلهالكهــم ســببٌ  الكاذ�ــة أ�مــانهم أن: آخــر موضــعٍ  فــي نو�ــیَّ 

 ة".اآل� ]٤٢ة:[التو�} َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم ُیْهِلُكوَن َأنُفَسُهمْ ِ�اهلّلِ 
و�ــل هــذه األ�مــان التــي ُیبــدیها هــؤالء المنــافقون �لهــا مــن أجــل أن ینجــو فــي دنیــاهم �غــض النظــر 

ا یلو �انت سبًبا لهالكهم في اآلخرة، هم همهم الدنیا، فإذا نجو علـى حـد زعمهـم فـي هـذه الـدن ماع
لوا ما أرادوا   .  -نسأل هللا العافیة–وقد حصَّ

 ول،األ  الســبب إلــى اجمیًعـ راجعــةٌ  اآل�ـات هــذه فـي ذ�ــرت التـي المنــافقین لحلـف األســباب وهـذه"
 عـنهم و�عراضـهم إرضـائهم، فـي رغبـتهم سبب هو المؤمنین، من خوفهم ألن ؛الخوف هو الذي
 ".اهرظ هو �ما أذاهم، من اخوفً  ؛عنهم اولیعرضو  لیرضوهم، لهم، حلفوا ولذا ؛یؤذوهم ال �أن

قوا واتبعـوا الرسـول مـا حصـل  لكن هل هذا الخوف ُ�عذرون �ه لیصنعوا ما صـنعوا؟ لـو آمنـوا وصـدَّ
 .-علیه الصالة والسالم–لهم هذا الخوف، و�نما خوفهم؛ ألنهم أعرضوا عما جاء �ه الرسول 

 طالب:........
علیــه –نــدك أنـت؟ أنــت تقـول: إذا مــا جـاء عــن الرسـول عمـاذا ي تقــول إذا ثبـت �ــه الـنص أنــت الـذ

 ي ُتر�ده.ذمما ظاهره، وما هو بهذا ال -الصالة والسالم
 طالب:........

 .  یر معارض، نعم ال ُبد من التقییدما یدخل هذا من غ ،ال ال
 :تنبیه"

 ثـالث فیـه ]٥٣المائدة:[} ْقَسُمواْ أَ {َوَ�ُقوُل الَِّذیَن آَمُنوْا َأَهـُؤالء الَِّذیَن  :الكر�مة اآل�ة هذه في قوله
 .سبعیات قراءات
 .عامر وابن ،�ثیرٍ  وابن نافع، قرأ و�ها الرفع، مع واوٍ  بال �قول: األولى
 .والكسائي وحمزة، عاصم، قرأ و�ها ا،أ�ًض  الفعل رفع مع الواو �إثبات و�قول: الثانیة
 ".عمرو أبو قرأ و�ها) لفتح�ا �أتي أن( على اعطفً  )�قول( ونصب الواو، �إثبات: الثالثة

 فیها. القراءات �لها متواترة وسبعیة، والمجال للبحث
الذین �قولون: �أن األحرف السبعة والقراءات التي اشتمل علیها مصحف عثمان لیس فیها خـالٌف 

 .]١٠٠تو�ة:[ال} {َتْجِري َتْحَتَها اَألْنَهارُ في الصورة ز�ادة الواو ونقصها فیه خالٌف في الصورة 
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 أبو عمر موجود؟ 
 طالب:.......

 ین أنت؟أ
 ن القراءات المتواترة التي اشتمل علیها مصحف عثمان ال خالف فیها فـي الصـورةالذین �قولون: إ

 ال؟ أم صح 
 طالب:.......

ي اتفــق علیــه عثمــان ووزعــه فــي األمصــار، والقــراءات الســبع دعنــا مــع الــذغیــر الســبعة األحــرف 
ـــواترة �لهـــا فـــي مصـــحف عثمـــ ـــف ال  ،ن و ان أو عشـــرة أو عشـــر المت ـــه ال نختل عـــن  تخـــرجالمهـــم أن

 الموضوع.
 طالب:.......

 ]١٠٠التو�ـة:[} {َتْجِري َتْحَتَهـا اَألْنَهـارُ فیما �حتمله الرسم؟ طیب أم هل فیها اختالف في الصورة 
 هل �حتمل الرسم؟

  طالب:.......
 لكن ما ُقرئت من تحتها؟

 طالب:.......
 فهمت قصدي. ،سمعت

 ا اختلف؟ مأم في قراءٍة (�قول) بدون واو، اختلف الرسم  ]٥٣[المائدة:} {َوَ�ُقولُ نا الواو هنا وعند
 طالب:.......

 ال؟أم أقصد  ماما فهمت  تانظر أن
 طالب:.......

 مفهوم واضح؛ ألن ز�ادة واو ونقص واو ما �حتملها الرسم.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 الواو حرف زائد.
 ......طالب:.

 أواو �ـالو  أودعنا مما �حتمله الرسم ز�ادة الحرف ال �حتملها الرسم ز�ادة، أمـا �ونـه ُ�كتـب �ـاأللف 
 واختلـف فیهـا القـراء، لكـن اإلشـكال ،مجـرد رمـز فوقهـا هـذه أمـور �حتملهـا الرسـم أماأللف موجـودة 

 مبنى. أوفي ز�ادة حرف أو نقص حرف إما معنى 
 طالب:.......
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 في مصحف عثمان ما �حتمل ز�ادة (من تحتها األنهار)؟ نأ�عني هل تظن 
 طالب:.......

 التي �عثها عثمان إلى األمصار؟
 طالب:.......

تقــول هــذا الكــالم، أنــا أعــرف مــا فمــا فهمتــه،  ،مــا فهمــت �المــي أصــالً  كنــأ رفعــن�ــا ابــن الحــالل 
 ن ماذا ُأر�د.و تقول، لكن اإلخوان �لهم فاهم

 طالب:.......
 احف أرسلها هل في �عضها ز�ادة عن �عض؟هو أر�عة مص
 طالب:.......

 ما �خالف فیما �حتمله الرسم.
 طالب:.......

 إًذا القول �له ما هو �صحیح، و�ن القراءات السبع فیما �حتمله الرسم.
 طالب:.......

 �ا شیخ لو قیل بز�ادة حرف في القرآن.
 طالب:.......

 أظن فهمتم ما ُأر�د؟
 طالب:.......

ــا ــدها أهــل العلــم وأن ونســتثني منهــا مــا �خــرج  ،فهمــت مــا قلتــه، فنرجــع إلــى أصــل القاعــدة التــي قعَّ
  ..عنها

 طالب:.......
 ؟كیف

 طالب:.......
�ا ابن الحالل نحـن ُنجمـع علـى أن القـرآن مصـون مـن الز�ـادة والنقصـان إال أن جبر�ـل نـزل بهـذا، 

 ونزل بهذا، هذا الكالم.
 طالب:.......

 .�ــل مصــحف لــه مز�تــه، وقــد �كــون فیــه ز�ــادة حــرف أو نقــص حــرف انتهــى اإلشــكالن إإذا قلنــا: 
 نعم.

 طالب:.......
علـم وهذا قول معتبر عنـد أهـل ال-واسأل اإلخوان �لهم �قولون  ،ي أوردته�هللا ما تحل اإلشكال الذ

 ن القراءات السبع المتواترة فیما �حتمله رسم مصحف عثمان.إ: -ومنصور
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 طالب:.......
 الننـاقش أر�ـان القـراءة ومـا ُ�قـرأ أو مـا مـا مازلنا في مصحف عثمـان والسـبع المتـواترة، نحـن  نحن
 ال. ،ُ�قرأ

 طالب:.......
مـــا �حتمـــل ز�ادتهـــا أو نقصـــها؟ ال أم مـــا عنـــدنا إشـــكال فـــي هـــذا، لكـــن هـــل (مـــن) �حتملهـــا الرســـم 

و�نمــا هــي مصــاحف  ،مصــاحف عثمــان مــا هــي بواحــد ،ن المصــاحفإ�حتملهــا الرســم إال إذا قلنــا: 
 ل.  ي �حل اإلشكاذي �قول هذا الذفیه الواو وهذا ما فیه الواو، هذا ال ،فیها (من) ولیس فیه (من)

 طالب:.......
 �قرأها. أن حتى وال �قرأ قراءة ورش �الخط المغر�ي ما �قدر

 طالب:.......
ــ بــل مــا تعــرف القــراءة تقــرأ وتكتــب، إنــي أعرفــه قأن تعــرف  أن ي أعرفــه �مكــن، �مكــن قبــلذ�هللا ال

! أنــت أصــًال نحــن نتنــاقش فــي شــيٍء متضــاد، وأنــت مــا أصــبت المحــز، ؟والكتا�ــة مــا أدري عنــك
واإلخــوان �لهــم فــاهمون خــالص انتهــى الموضــوع �ــا أ�ــا عمــر، و�ن �ــان لــك شــيء لحالــك، شــروط 

عنـي � ،فـراغ وغیـره، أنـا أعـرف مـا أنـا أقـول مـن ابن الجزري فصـلها تفصـیًال  ،القراءة وأر�ان القراءة
 حدیث لكن أعرف �العلوم األخرى.ال في ُمتخصص

 طالب:.......
 لي ید أزاحمكم أحیاًنا.

 طالب:.......
 أزاحمكم أحیاًنا.
 طالب:.......

 علیك وال راجع..... �غاضبال ما أنا 
 طالب:.......

 عمر. ااسمع �ا أ�
 طالب:.......

 في هذا الباب. وحألنك مرج اسمع أنت و�سمعون �ل اإلخوان أنا ما راجعتك إال
 طالب:.......

ــظ �ــالقراءات؛ وال عولــفخــالص انتهینــا، وأمــا الرجــل  ت ُیقــرئ مــن عشــرات الســنین �ــالقراءات، وُ�حفِّ
 .قلیًال علیه إال ألنه أصل في الباب، لكن نمون علیه وأحیاًنا �غفل 

 نعم.               
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ــه" ــالى قول ــا :تع ــوْا  {� ــِذیَن آَمُن ــا الَّ ــهِ َأیَُّه ــن ِدیِن ــنُكْم َع ــدَّ ِم ــن َیْرَت ــ َم ــْوَف َ� ــبُُّهْم ْأِتي للاّاُ �ِ َفَس ــْوٍم ُ�ِح َق
 ".]٥٤[المائدة:} َوُ�ِحبُّوَنهُ 

 ؟�اإلدغامأم عندك �الفك  ]٥٤[المائدة:} {َیْرَتدَّ 
 طالب: �الفك.

 نعم.
 طالب:.........

ر. ذال نحن على القراءة المعتمدة عندنا ال  ي جرى علیها المفسِّ
ٍة َعَلـى ٍة َعَلى اْلُمـْؤِمِنیَن َأِعـزَّ َأِذلَّ  وَنهُ  َوُ�ِحبُّ ِمنُكْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف َ�ْأِتي للاّاُ ِ�َقْوٍم ُ�ِحبُُّهمْ  دن َیْرَتد{مَ "

 اآل�ة". ]٥٤[المائدة:} اْلَكاِفِر�نَ 
 أمفـي موضـعین مـرة �الفـك ومـرة �اإلدغـام، لكـن هـذا الموضـع مـن سـورة المائـدة �الفـك  جاءتهي 

 �اإلدغام؟
 طالب:.........

ـــي التفســـیر نفســـه؟ والشـــیخ  ـــدرس أو ف ـــي ال ـــون ف ـــى هـــذا الموضـــع تقول �عتمـــد مـــن  مـــاذاالكـــالم عل
 القراءات؟ ُیبینه �المه على...

 طالب:.........
 .]٥٤[المائدة:} .. َ�ْأِتيَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َمن َیْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدیِنِه َفَسْوفَ  {�اعندنا 

 طالب:.........
 ما فیها.

 طالب:.........
 ي بید الشیخ، قراءته هو على حفظ الشیخ، أنت تحفظ هكذا؟تال ال أنا ما أعتمد على الطبعة ال

 .]٥٤[المائدة:} {َیْرَتدَّ  طالب: حفص
ي معــك فیهــا أخطــاء فــي اآل�ــات �ثیــرة؛ ولــذا عمــدوا فــي هــذه تــخــالص انتهینــا؛ ألن النســخة هــذه ال

ـر الطبعة إلى  أن �أخذوا اآل�ات برسم المصحف فـي موضـعه، یبقـى الفیصـل فـي هـذا البـاب الُمفسِّ
 .  ، ولو خالف ما نحن علیه�عتمد من القراءات و�كون ما رسمه بیده أولى �االتباع ماذا

 طالب:.........
، طبعـة المـدني طبعـت علـى نسـخة الشـیخ، لكـن حصـل فیهـا بع من نسـخة الشـیخي طُ ذما أدري ال
ُصححت أخطاء �ثیرة في طبعة المدني؛ ولذلك خرجوا من أخطاء اآل�ـات �انتزاعهـا برسـم أخطاء و 

 .  وأنت مرتاح إذا �انت برسم المصحفالمصحف، ووضعوها هنا؛ ألنك تقرأ 
 عـن اعوًضـ �ـأتي هللا فـإن �عضـهم ارتـد إن أنهـم الكر�مـة اآل�ـة هـذه فـي المـؤمنین تعالى أخبر"

 والشــدة والقســوة الجانــب، ولــین لهــم، والتواضــع للمــؤمنین، ذلالــ صــفاتهم مــن �قــومٍ  المرتــد ذلــك
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 -وسـلم علیـه هللا صـلى- نبیـه هللا أمـر و�هـذا المـؤمنین، صـفات �مال من وهذا الكافر�ن، على
: وقولـــه ،]٨٨[الِحجـــر:} {َواْخِفـــْض َجَناَحـــَك ِلْلُمـــْؤِمِنین :�قولـــه للمـــؤمنین، الجانـــب بلـــین فـــأمره

 :�قولـه غیـرهم على �القسوة وأمره ،]٢١٥[الشعراء:} اْلُمْؤِمِنین  اتََّبَعَك ِمنَ {َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمنِ 
ـــاَر َواْلُمَنـــاِفِقیَن َواْغُلـــْظ َعَلـــْیِهْم َوَمـــْأَواُهْم َجَهـــنَُّم َوِ�ـــْئَس اْلَمِصـــیر {�ـــا ِبـــيُّ َجاِهـــِد اْلُكفَّ } َأیَُّهـــا النَّ

ـَن للاّاِ ِلنـَت َلُهـْم : قولـه فـي للمـؤمنین �ـاللین نبیه على تعالى وأثنى ،]٩[التحر�م: {َفِبَمـا َرْحَمـٍة مِّ
ــكَ  ــْن َحْوِل ــوْا ِم ــِب َالنَفضُّ ــیَظ اْلَقْل ــا َغِل ــَت َفظ� ــْو ُ�ن  ذلــك �ــأن وصــرح اآل�ــة، ]١٥٩[آل عمــران:} َوَل

 علیــه هللا صــلى- الرســول صــفات مــن الكــافر�ن، علــى والشــدة للمــؤمنین، اللــین مــن المــذ�ور
ـاِر : �قوله -عنهم هللا رضي- وأصحا�ه -وسلم اء َعَلـى اْلُكفَّ ُسـوُل للااَِّ َوالَّـِذیَن َمَعـُه َأِشـدَّ {مَُّحمٌَّد رَّ

 .]٢٩[الفتح:} ُرَحَماء َبْیَنُهمْ 
  :-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول في الشاعر قال وقد

 َفــــــْوقَ  َناَقــــــةٍ  ِمــــــنْ  َحَمَلــــــْت  َوَمــــــا
 
 

ــةً  َوَأْوَفــى َأَبــرَّ  َرْحِلَهــا  ــدِ حَ مُ  نْ ِمــ ِذمَّ  مَّ
 
 
 

 َجــاَءهُ  اْلُعــْرفِ  َطاِلــبُ  َمــا ِإَذا َوَأْعَطــى
 

ـــــاْلمُ  اْلَمْشـــــَرِفيِّ  ِ�َحـــــدِّ  َوَأْمَضـــــى   دِ َهنَّ
 
 

 :فیه اآلخر وقال
 َفــــــْوقَ  َناَقــــــةٍ  ِمــــــنْ  َحَمَلــــــْت  َوَمــــــا

 
 َحمَّدِ مُ  نْ مِ  َأْعَداِئهِ  َعَلى َأَشدَّ  َرْحِلَها 

 
 
 
 

 أالو  للــین، المناســب الوقــت فــي إال یلــین ال أن علیــه �جــب المــؤمن أن اآل�ــات هــذه مــن فهــمو�ُ 
 حلم في والشدة وخور، ،ضعفٌ  الشدة محل في اللین ألن ؛للشدة المناسب الوقت في إال �شتد
 :المتنبي الطیب أبو قال وقد وخرق، ،حمقٌ  اللین

 َمْوِضــــعٌ  َفِلْلِحْلــــمِ  ُقــــلْ  ِحْلــــمٌ  ِقیــــلَ  ِإَذا
 
 

 لُ َجهْ  هِ َمْوِضعِ  َغْیرِ  ِفي اْلَفَتى َوِحْلمُ  
 
 
 
 

�ِِّهـ َل ِإَلیِهم{َوَلْو َأنَُّهْم َأَقاُموْا التَّْوَراَة َواِإلنِجیَل َوَما ُأنزِ  :تعالى قوله ن رَّ ِمـن ْم ألَكُلـوْا ِمـن َفـْوِقِهْم وَ مِّ
 هللا، أطـاعوا ولـ الكتـاب أهـل أن الكر�مـة اآل�ـة هـذه فـي تعـالى ذ�ر ]٦٦[المائدة:} َتْحِت َأْرُجِلِهم

 وأخـرج ر،المطـ علـیهم وأرسـل األرزاق، لهـم هللا لیسـر فیـه، �مـا والعمـل �اتباعـه، ابهم�ت وأقاموا
 .األرض ثمرات لهم
َتْغِفُروا َر�َُّكـْم {َفُقْلـُت اْسـ :وقومـه نـوحٍ  عـن �قولـه بهم، اخاص�  لیس ذلك أن خرأُ  مواضع في نو�یَّ 

اًرا ْدرَ  * ِإنَُّه َ�اَن َغفَّ َماء َعَلْیُكم مِّ َوَ�ْجَعـل  یَن َوَ�ْجَعـل لَُّكـْم َجنَّـاتٍ َواٍل َوَ�ِنـْم ِ�َأمْ َوُ�ْمِدْدكُ *  اًراُیْرِسِل السَّ
 .]١١-١٠:نوح[} لَُّكْم َأْنَهاًرا

ــَماء عَ َلْیــِه ُیْرِســلِ َقــْوِم اْســَتْغِفُروْا َر�َُّكــْم ُثــمَّ ُتوُ�ــوْا إِ  {َوَ�ــا: وقومــه هــودٍ  عــن وقولــه  ــْدَراًرا  السَّ َلــْیُكم مِّ
ِتُكمْ َوَ�ِزْدُكْم ُقوَّ   .اآل�ة ]٥٢[هود:} ًة ِإَلى ُقوَّ

ْعُكم َلْیـِه ُ�َمـتِّ مَّ ُتوُ�ـوْا إِ ُثـ{َوَأِن اْسـَتْغِفُروْا َر�َُّكـْم  :وقومـه -والسـالم الصـالة علیـه- نبینـا عن وقوله 
 .اآل�ة ]٣[هود:} مَُّسم�ى مََّتاًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجلٍ 
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ـــه  ـــالى وقول ـــ: تع ـــن َذَك ـــاِلًحا مِّ ـــَل َص ـــْن َعِم ـــْؤِمٌن فَ {َم ـــَو ُم ـــى َوُه ـــٍر َأْو ُأنَث ـــاًة طَ َلُنْحِیَینَّ ـــةً ُه َحَی َب } یِّ
 .األقوال أحد على ،اآل�ة ]٩٧[النحل:

ــــم َبَرَكــــاتٍ {َوَلــــْو َأنَّ َأْهــــَل اْلُقــــَرى آَمُنــــوْا َواتََّقــــوْا َلَفَتْحَنــــا َعَلــــْیهِ : وقولــــه  ــــَن السَّ } َماء َواَألْرضِ  مِّ
 .اآل�ة ]٩٦[األعراف:

ــه  ــ: وقول ــا{َوَم ــُه َمْخَرًج ــل لَّ َ َ�ْجَع ــِق للااَّ ــ * ن َیتَّ ــْن َحْی ــُه ِم  .]٣-٢:[الطــالق} َتِســبُ َ�حْ  الَ  ثُ َوَ�ْرُزْق
ــَالِة َواْصــَطِبْر َعَلْیَهــا َال َنْســَأُلَك رِ  :وقولــه } َك َواْلَعاِقَبــُة ِللتَّْقــَوى ْحــُن َنْرُزُقــْزًقــا نَّ {َوْأُمــْر َأْهَلــَك ِ�الصَّ
 شـارأ وقد �طاعته، ستجلب�ُ  ما لنقیض سببٌ  تعالى، هللا معصیة أن اآل�ة ومفهوم ،]١٣٢[طه:
ــاسِ  َأْیــِدي ال{َظَهــَر اْلَفَســاُد ِفــي اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر ِ�َمــا َ�َســَبْت : �قولــه ذلــك إلــى تعــالى ] ٤١الــروم:[} نَّ
 ".اآل�ات من ونحوها ،اآل�ة

 علیـه –یاًنـا، فتجـد النبـيرهـا التعـارض أح�عني ُمراعاة األحوال ُ�جمع بها بـین النصـوص التـي ظاه
ا ُ�غلظ القول �النسبة لشخص، وُ�لین القول �النسبة لشخص، لماذا؟ ألن حال هذ -الصالة والسالم

الشـــخص مـــن تـــوافر العلـــم لد�ـــه والفهـــم مـــا ال ُیوجـــد عنـــد ذلـــك الشـــخص الـــذي ال ُتوجـــد فیـــه هـــذه 
ن كـار علیـه، فقـال ألسـامة بـالصفات، فتجد هذا الجاهل ُیرفق في تعلیمه، وذاك ُ�شد علیه فـي اإلن

 علیـه الصــالة –ا؟ ألن وضـع أســامة وقر�ـه مـن النبـيلمـاذ »أتشـفع فـي حــدٍّ مـن حـدود هللا؟«ز�ـد: 
�حیــث �غلــب علــى الظــن أن مثــل هــذا ال �خفــى علیــه ُینكــر علیــه، لكــن لــو جــاء شــخٌص  -والســالم

حتملـه مـا ال �حتملـه لجهلهـم وتلطـف بهـم هـذا � -علیه الصالة والسالم–آخر ممن أالن لهم النبي 
 ذاك، �قول:

 ووضــع النــدي فــي موضــع الســیف مضــرٌّ 
 

 كوضــع الســیف فــي موضــع النــدى 
 
  
 
 
 
 

ذلك ، وظــاهر األمــر فــي الصــورة �أنــه متقــارب؛ ولــاوأحیاًنــا تحتــاج إكراًمــ ا�عنــي أحیاًنــا تحتــاج ســیفً 
  تختلف المعامالت �اختالف األشخاص واألحوال، �قول:

 م �كـــن لـــهوال خیـــر فـــي حلـــٍم إذا لـــ
 

 بـــــوادر تحمـــــي صـــــفوه أن ُ�كـــــدر  
       

 
 
 
 
 

 فالبوادر أحیاًنا ُ�حتاج إلیها لُیردع من �حتاج إلى ردع، و�ال فاألصل أن الحلم هو األصل.
 طالب:.......

 أیهم؟
 طالب:.......
 البیت األخیر؟
 طالب:.......

 من مقصورة ابن در�د. هذا
 ووضــع النــدي فــي موضــع الســیف مضــرٌ 

 
 الســیف فــي موضــع النــدىكوضــع  
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یــه، منــي و�جــرؤ عل �قــول؟ �قــول: خــائف فمــاذاُتكرمــه،  ،وقــد أســاء ،ألن �عــض النــاس �ــأتي إلیــك
 ئفمنــي، �عــض النــاس إذا قلــت: الســالم علیــك، قــال: مســاكین خــا وُ�كــرر اإلســاءة، �قــول: خــائف
ومــن لــم تعــرف، لكــن لقائــه؛ ألنــك مــأمور بهــذا علــى �ــل مــن عرفــت إمنــي، لكــن الســالم ال ُبــد مــن 

�عــض النــاس فیــه مــن اللــؤم مــا یتصــور مثــل هــذا، لكــن العكــس "وضــع النــدى فــي موضــع الســیف" 
لـه �حتاج إلى تأدیـب أسـاء إسـاءة �الغـة، لكـن تأدیبـه یترتـب علیـه مفاسـد �بـرى، فأنـت ُتكرمـه وُتعام

 �ما ُیناسبه، وتنتهي المشكلة �إذن هللا، فهذا مراد ابن ُدر�د في بیته.
 یـــر فـــي حلـــٍم إذا لـــم �كـــن لـــهوال خ

 
 بـــــوادر تحمـــــي صـــــفوه أن �كـــــدر  

       
 
 
 
 
 

 نقول البیت؟
 طالب:.........

 طلعه عندك.
 .فز�ن�كتبونه اإلخوان  ختى�هللا إن طلعته لنا �الجوال 

 طالب:.........
 أعطى وأمضى تفضیل ما هو �فعل.

 طالب:.........
 �كثر عطاؤه.، نعم

 طالب:.........
 عالمین �طوًنا راح" أندى �عني أفعال تفضیل."وأندى ال

 طالب:.........
 صیاغة أفعال التفضیل، متى......

 طالب:.........
 ثالثي إًذا من العطاء.

 طالب:.........
 .ال، من العطاء الذي هو الثالثي

 طالب:.........
    عطا�اه، النا�غة الجعدي، نعم.   

ْنُهْم ُأمٌَّة مُّ  :تعالى قوله"  "]٦٦[المائدة:} ْقَتِصَدةٌ {مِّ
أشــرت إلــى �تــاب اســمه (فعلــت وأفعلــت) فــي الــدرس الماضــي فــي المغــرب ُتمیــز �ــه بــین األفعــال 

 .فلُیرجع إلیهالثالثیة والر�اعیة، اللفظ واحد قد ُ�قال: �الهمز، وقد ُ�قال: بدونه 
 طالب:.........



 
 

  
 

===Ñ|||||Û_ª^=„_|||||Îgÿ^=Ú^È|||||ó =̀i_|||||k‘=}à|||||è=Ó۱٥=F۷۰=E=
=
=

١٦ 

 تعال المغرب واستفد.
 طالب:.........

 هللا �عینكم.
 .......طالب:..

 ترجع للدرس وتسمع.
 طالب:.........

 ، نعم.ء�جي ءلكن �جي لف �هللا بین عیني �أني أرى اسمه....تعرف المؤ 
ْقَتِصَدةٌ  :تعالى قوله" ْنُهْم ُأمٌَّة مُّ ـْنُهْم َسـاء َمـا َ�عْ  {مِّ تعـالى فـي  ذ�ـر  ]٦٦لمائـدة:[ا} َمُلـون َوَ�ِثیٌر مِّ

 :نقسما الكتاب أهل أن الكر�مة اآل�ةهذه 
 ".عملها في مقتصدةٌ  منهم طائفةٌ 

 طالب:.........
 جاج الكتاب، نعم صح.للز 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 لكن ال أظن هذا منها. ،الجوالیقي (شرح أدب الكاتب) له، وله �تب أخرى 

 طالب:.........
   .طبوع أكثر من مرةم ،(فعلت وأفعلت) مطبوع ومتداولإسحاق الزَّجاج  وي معنا، أبذجاج الللز 
اِلٌم لَِّنْفِســِه {َفِمــْنُهْم َظــ :قولــه فــي أقســام ثالثــة إلــى األمــة هــذه وقســم العمــل، ســیئ مــنهم و�ثیــرٌ "

ِ َذِلــكَ  ْقَتِصــٌد َوِمــْنُهْم َســاِبٌق ِ�ــاْلَخْیَراِت ِ�ــِإْذِن للااَّ  ووعــد ،]٣٢[فــاطر:} ِبیــر َفْضــُل اْلكَ  ُهــَو الْ َوِمــْنُهم مُّ
ُلـًؤا َوِلَباُسـُهْم َذَهـٍب َوُلؤْ  َساِوَر ِمـن{َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها ُ�َحلَّْوَن ِفیَها ِمْن أَ : له�قو  �الجنة الجمیع

 ".]٣٣[فاطر:} ِفیَها َحِر�ر
 ....}.َهنَّم{َوالَِّذیَن َ�َفُروا َلُهْم َناُر جَ : �قوله منها الكفار وهو: الرا�ع القسم وذ�ر

ئً {َخَلُطــوْا َعَمــًال َصــاِلًحا َوآ: -جــلَّ وعــال–فــي قولــه  حتــى الظــالم لنفســه الــذي جــاء ذ�ــره } اَخــَر َســیِّ
ــْیِهمْ ظلــم للــنفس، ولكــن النتیجــة  ئفالســی ]١٠٢[التو�ــة:  ]١٠٢التو�ــة:[} {َعَســى للاّاُ َأن َیُتــوَب َعَل

 .واجبة من هللا �ما قال ابن عباس وفیها ما مر في عسى من أنها
 طالب:.........

 هذا ظلم للنفس. الترجي یدل على أن �قاء شيٍء من فیه إشكال، لكنهذا إذا تاب هذا ما 
 طالب:.........

 ألنهم تابوا.
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 طالب:.........
 . مآله مآله هو له أصل

ْم ْقَضــى َعَلــْیهِ َهــنََّم َال �ُ جَ {َوالَّــِذیَن َ�َفــُروا َلُهــْم َنــاُر : �قولــه منهــا الكفــار وهــو: الرا�ــع القســم وذ�ــر"
 اآل�ة.  ]٣٦[فاطر:} َفَیُموُتوا
 بواجتنــ األمــر، امتثــل مــن هــو المقتصــد أن والظــالم، والســابق، المقتصــد، فــي األقــوال وأظهــر
 .ذلك على یزد ولم النهي،

 ...".ذلك فعل من �الخیرات هو السابق وأن
لــم یــزد علــى مــا  »أفلــح إن صــدق« :-صــلى هللا علیــه وســلم–مثــل األعرابــي الــذي قــال فیــه النبــي 

 .أوجب هللا علیه
 عــض� عــن والتــورع �النوافــل، هللا إلــى �ــالتقرب وزاد ذلــك، فعــل مــن �ــالخیرات هــو الســابق أنو "

ْا َعَمــًال {َخَلُطــو : قولــه فــي المــذ�ور هــو الظــالم وأن لغیــره، اســببً  �كــون  أن مــن اخوًفــ الجــائزات،
ًئا  ."تعالى هللا عند لعلموا ،�ةاآل ]١٠٢[التو�ة:} َعَسى للاّاُ َأن َیُتوَب َعَلْیِهمْ  َصاِلًحا َوآَخَر َسیِّ

 قف على هذا.
 طالب:.........

 هذا سابق �قدر ما فعله من النوافل.
 طالب:.........

 سبقه �قدر ما یز�ده على ما افترض هللا علیه من النوافل. 
 
 

  


